
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 16 de juny de 2020 a les 12:00 hores, de forma 
telemàtica per videoconferència, degut a la situació excepcional d’emergència sanitària 
i la vigència de l’estat d’alarma pel Covid-19, i en segona convocatòria el mateix dia 
mitja hora més tard, de conformitat amb allò que disposa l’article 46 apartats 2.b) i 3 de 
la Llei reguladora de les bases de règim local, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2. Esmenar la base 4a de les bases del procés selectiu 8/2020 per a la provisió de 
sis places de conserge.

3. Aprovar la contractació conjunta i iniciar expedient licitatori del contracte mixt 
de serveis destinats a la xarxa de telecomunicacions municipal (XTM) LOT 1 i 
LOT 2 de l’Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Aprovar la certificació 12a de les obres del Projecte executiu per a la formació 
d'un itinerari accessible mitjançant la implantació de rampes mecàniques al 
carrer Carles Riba, entre el carrer Lluís Vives i el carrer Veneçuela.

5. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona relatiu a la 
Millora de la mobilitat a l'entrada a Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i 
l'estació de Renfe. TM Granollers.

6. Iniciar la licitació del contracte d'adequació del projecte executiu del nou 
equipament de serveis socials de Can Relats.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

7. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Escola Mestres Montaña pel projecte 
Tots hi anem! per a l'any 2020.

8. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Escola Ponent per Material didàctic i 
sortides per a tothom, per a l'any 2020.

9. Prorrogar el termini de la justificació de la subvenció concedida a l’entitat 
RELLA, Associació de mestres i professorat jubilats, per voluntariat educatiu 
durant el curs 2019/20.



10. Aprovar acta d’aixecament de suspensió, aprovar pagament bestreta maig i 
requerir documentació indemnitzatòria del contracte de serveis de neteja dels 
equipaments municipals LOT 4 adscrits al Servei de Benestar Social.

11. Suspendre temporalment el contracte de servei per la promoció de l'educació 
no sexista, el foment de la coeducació i la prevenció de la violència masclista 
als centres i serveis educatius municipals, i pagament de bestreta a compte de 
la indemnització.

12. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’associació de veïns Ricomà 
Centre en el marc de la convocatòria de Barris de l’any 2019.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 12/06/2020

L'Alcalde
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